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PUNT 07 - EREBURGERSCHAP - REGLEMENT INZAKE HET TOEKENNEN VAN HET
EREBURGERSCHAP VAN DE STAD LANDEN - GOEDKEURING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van artikel 42 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat, tot op heden, in Landen de mogelijkheid ontbrak om personen die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor onze stad de titel van ereburger toe te
kennen;
Overwegende dat voor de goede gang van zaken de toekenning van deze eretitel moet
gereglementeerd worden;
Gelet op het ontwerp van ‘Reglement inzake het toekennen van het ereburgerschap van
de stad Landen’;
Gehoord de burgemeester die het reglement toelicht en stelt dat omzichtig moet worden
omgesprongen met de toekenning van een dergelijke eretitel;
Aangenomen met algemeenheid van stemmen:
BESLUIT:
Enig artikel. Het “Reglement inzake het toekennen van het ereburgerschap van de stad
Landen” goed te keuren met ingang van 01 januari 2010:
REGLEMENT INZAKE HET TOEKENNEN VAN HET EREBURGERSCHAP
VAN DE STAD LANDEN
Artikel 1.
Er wordt een ereburgerschap van de stad Landen ingesteld.
Artikel 2.
Het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad op basis van een grondig
gemotiveerd voorstel van het college van burgemeester en schepenen, dat zich op zijn beurt kan
baseren op gemotiveerde voorstellen die uit kunnen gaan van om het even welke adviesraad,
adviescommissie, vereniging, instelling of particulier of groep van particulieren.
Iedere kandidatuur moet gestaafd worden met nuttige bewijsstukken, in om het even welke vorm.
De kandidaat moet tevens akkoord gaan met zijn/haar nominatie.
Het ereburgerschap kan ook postuum worden toegekend onder voorbehoud van goedkeuring van
de nabestaanden.
Artikel 3.
Het ereburgerschap kan uitsluitend worden toegekend als hoogste blijk van waardering,
genegenheid en dankbaarheid aan natuurlijke personen die zich ten opzichte van de stad of de
Landense gemeenschap op zeer uitzonderlijke, baanbrekende- en langdurige wijze verdienstelijk
maken of hebben gemaakt.
Artikel 4.
Het ereburgerschap is uniek omdat de toekenning gebaseerd is op persoonsgebonden,
uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijk aard of prestaties op basis van
bijzondere talenten. De prestaties hebben een invloed op de (Landense) samenleving, hebben een
verstrekkende betekenis of kenmerken zich vanwege de nationale/internationale uitstraling die zij
hebben.
Artikel 5.
Ieder natuurlijk persoon die aan één van de volgende criteria voldoet komt in aanmerking voor het
toekennen van een “ereburgerschap”:
a. hij/zij die bijdraagt of heeft bijgedragen tot het welzijn of de welvaart van de stad
en haar bevolking;
b. hij/zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of
internationale uitstraling;
c. hij/zij heeft de stad een nationale/internationale uitstraling gegeven;
d. hij/zij die zich ten dienste stelt of gesteld heeft van de stad en haar inwoners of
ijvert voor de belangen van de stad;

e. hij/zij die, tijdens zijn/haar leven, getuigt of getuigd heeft van onberispelijk,
onbesproken en moreel hoogstaand gedrag.
Artikel 6.
Het ereburgerschap kan worden toegekend aan zowel inwoners als niet-inwoners van de stad.
Alleen natuurlijke personen kunnen ereburger worden. De toekenning van de titel aan deze
persoon is in alle gevallen éénmalig.
Artikel 7. De bevoegdheid tot toekenning van het ereburgerschap kan niet worden gedelegeerd
aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8.
De toekenning van het ereburgerschap wordt opgetekend in ‘Het ereboek van de stad Landen’. In
het ereboek worden behalve de aard van de onderscheiding de redenen vermeld die tot het
verlenen van de onderscheiding hebben geleid.
Artikel 9.
De ereburger krijgt tijdens een openbare zitting van de gemeenteraad een oorkonde, een medaille
van verdienste en een passend geschenk.
Op de oorkonde zijn het raadsbesluit en de aanleiding tot toekenning vermeld.
De medaille draagt aan de achterzijde de tekst “Ereburger van de stad Landen” waaraan
toegevoegd de naam van degene aan wie dit ereburgerschap werd verleend en de datum van het
raadsbesluit waarbij het verlenen van deze onderscheiding werd besloten.
De voorzijde van de medaille omvat het wapen van de stad of omvat een mozaïek met
verschillende historische of belangrijke gebouwen van de stad.
Artikel 10.
Ereburgers worden uitgenodigd bij alle belangrijke evenementen die door de stad worden
georganiseerd.
Artikel 11.
Aan het ereburgerschap kunnen geen financiële rechten worden ontleend en er zijn geen
verplichtingen aan verbonden.
Artikel 12.
Indien zeer bijzondere, ernstige redenen daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad op
voorstel van het college van burgemeester en schepenen, besluiten het ereburgerschap vervallen
te verklaren. Aan betrokkene wordt hiervan kennis gegeven door toezending van het betreffende
raadsbesluit.
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